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Základní data  

 10-30 tis. Prodaných detektorů v ČR 

 Více než 100 tis. arch. nálezů ročně  je 
získáno nelegálně 

 

http://www.lovecpokladu.cz/lovci-historie: 
cca 2000 záznamů měsíčně 

cca 10% archeologické nálezy 

 

 Většina nálezů končí v soukromých 
sbírkách (výjimka mincovní nálezy) 

 

 Za porušení zákona při nelegálním 
použití detektoru je ročně stíháno méně 
než 10 případů 

 

Tolerantní postoj společnosti 
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  Cca. 1.500 aktivních 

dobrovolných spolupracovníků 

oprávněných organizací 

 300 profesionálních terénních  

archeologů v oprávněných 

organizacích 

 

 

 

 

 

 



  Cca. 1.500 aktivních 
dobrovolných spolupracovníků 
oprávněných organizací 

 300 profesionálních terénních  
archeologů v oprávněných 
organizacích 

 Více než 10 000 
nespolupracujících hledačů 

 

 

 

 

 

 



Poznávání  místní 

historie 

Dobrodružství  - hledání 

„pokladů“ 

Vlastní 

obohacení 

Nevšední způsob 

trávení volného času 



Archeologický nález 

§ 23 

(1) Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo 

pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do 

novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. 

    Zák. č. 20/1987 Sb 





 



Vlastnictví archeologických nálezů 

§ 23a 

 

Vlastnictví movitých archeologických nálezů 

(1) Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, 

nejsou-li vlastnictvím státu nebo obce podle odstavce 2. 

 

(2) Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, v jehož 

územním obvodu byly učiněny, nejde-li o movité archeologické 

nálezy učiněné při archeologických výzkumech prováděných 

příspěvkovou organizací nebo organizační složkou obce, které 

jsou vlastnictvím této obce, nebo o movité archeologické 

nálezy učiněné při archeologických výzkumech prováděných 

státní organizací nebo organizační složkou státu, které jsou 

vlastnictvím České republiky. 



Vládní nařízení 274/1941 



Zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních 

památkách 

 § 17 

Majetkové poměry 

 

(1) Veškeré movité archeologické památky, jež budou získány výkopy nebo 

náhodnými nálezy, jsou národním majetkem a ukládají se do museí. 

 

(2) Nálezci archeologické památky z drahého kovu nebo jiných cenných 

surovin přizná výkonný orgán okresního národního výboru odměnu až do 

výše běžné ceny hmoty, z níž byla nalezená památka zhotovena. V 

ostatních případech přizná výkonný orgán okresního národního výboru 

nálezci nálezné ve výši 10 % musejní ceny nálezu; nálezné může 

přiměřeně  snížit, kdyby plné nálezné bylo nepřiměřeným ziskem 



ÚMLUVA O OCHRANĚ ARCHEOLOGICKÉHO 

DĚDICTVÍ EVROPY 

 Článek 3 

 

(iii) učinit používání detektorů kovů a jakýchkoli jiných detekčních 

zařízení nebo postupů archeologického výzkumu předmětem 

specifického předchozího oprávnění, kdykoli s tím počítá vnitřní právní 

úprava státu. 

 



zákon č. 20/1987 Sb. 

„Detektory“ v památkovém zákoně 



(2) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění 
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému 
ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž 
územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o 
archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za 
provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději 
druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém 
nálezu dověděl. 

 

(3) Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do 
prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem,… 

 

(4) Jde-li o archeologický nález uvedený v odstavci 2, má nálezce právo na 
odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu; je-li 
archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, 
v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty 
archeologického nálezu určené na základě odborného posudku.  

 

zákon č. 20/1987 Sb. 

„Detektory kovů“ v památkovém zákoně 



„Detektory“ v památkovém zákoně 

  

 

 

Zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 

 

§ 21 

(1) Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav 

Akademie věd České 

republiky (dále jen "Archeologický ústav")… 

(2) Ministerstvo kultury může na žádost v odůvodněných případech  … 

 

§ 23 

(4) Jde-li o archeologický nález uvedený v odstavci 2, má nálezce 

právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny 

materiálu; je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo 

jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti 

procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na 

základě odborného posudku. 
 



Nálezné 

vyhláška č. 66/1988 (§19) 

 (1) Dojde-li k archeologickému nálezu uvedenému v § 23 odst. 2 zákona…, 

nálezce uplatní písemně nejpozději do jednoho roku od nálezu u krajského 

úřadu vyplacení odměny za archeologický nález. 

 

 (2) U nálezu z drahých kovů si krajský úřad vyžádá zkoušku u Puncovního 

úřadu…krajský úřad vyžádá určení kulturně historické hodnoty 

archeologického nálezu Archeologickým ústavem Akademie věd České 

republiky nebo Národním muzeem.  

 

 (4) Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vzniknou v 

souvislosti s nálezem (např. jízdné, telefonické, popřípadě telegrafické 

oznámení a další). Tyto náklady musí prokázat. 

 



Kulturně historická hodnota 

 Tržní hodnota archeologického nálezu na volném trhu (aukční katalogy, 

internetové dražby) 

 

 Nálezové okolnosti: koeficient navyšující tržní hodnotu 



Sankce 

Přestupky a správní delikty 

 Archeologický výzkum prováděný bez oprávnění (§ 21 zákona č. 
20/1987) 

 Neoznámení stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými 
nálezy (§ 22 zákona č. 20/1987) 

 

přestupek (správní delikt) podle § 39 zákona č. 20/1987 Sb., pokuta do 
výše 2 (4) mil. Kč. 

 

Poškození válečného hrobu (§ 5 odst. 3 písm. c) 

Zákon 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech 

 

Trestné činy 

 Zatajení věci: § 219 trestního zákona 

 Poškození cizí věci: § 228 trestního zákona 

 Zneužívání vlastnictví : § 229 trestního zákona 

 

 

 

 



Zákon č. 71/1994 Sb. 

 Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní 

hodnoty 

§ 3 

(1) Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty 
sakrální a kultovní povahy nabízené k prodeji musí být opatřeny osvědčením k 
trvalému vývozu ; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty 
předáno osvědčení ve třech stejnopisech označených B, C a D . 

 

(2) Nabídkou k prodeji podle odstavce 1 se rozumí i vystavení předmětů ve 
veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích. 

 

§ 7 b 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

a) vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo 

 

b) při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo 
předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy bez osvědčení k 
trvalému vývozu. 

 

Pokuta až 5 mil. Kč. 
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Soukromá sbírka zajištěná v roce 2007 

1900 bronzových 

1400 železných předmětů 

 

Zajištěno z pozůstalosti  

 

Kontakty na starožitníky 

 

Sbírka obchodníka/překupníka 



Nejen egyptologická sbírka 

„Sbírání se věnuji už více než třicet let,„ 

 

„Když to teď tak narychlo spočítám, tak 

těch návštěv bylo už zhruba sto. Třeba 

jen v Egyptě jsem byl osmatřicetkrát a 

letos už čtyřikrát,„ 

 

„Vždy si přivezu několik zajímavých 

kousků a postupem času se regály 

prostě plní. Víte, když máte kde hledat, 

tak třeba v Egyptě se můžete 

vykopávkami téměř přehrabovat. No a 

také můžete nakoupit i od místních. 

Naštěstí se v archeologii, historii i 

keramice dobře vyznám, takže bych 

padělky snad poznal," 





Padělky 

Padělky středověkých mečů v 

soukromých  sbírkách, (Švédsko)  
• Raně středověký meč poskytnutý 

Archeologickému ústavu k dokumentaci, 

• Údajně nalezen v řečišti Labe 

• Nabídka odkoupení za 120 tis. Kč 

• Po komplexním posouzení komisí specialistů 

označen za padělek 







Detektoring v Evropě 
 Albánie  

Povinná licence vydaná MK 

 Dánsko 

Hledání je zakázáno na zapsaných lokalitách, stání 

pozemky volné, soukromé se souhlasem vlastníka 

 Estonsko 

Neprofesionální uživatelé mají možnost získat licenci. 

 Finsko 

Použití je možné mimo vyhrazená místa 

 Francie 

Licence, prodejce musí být registrován a musí 

informovat kupující o limitech používání detektoru 

 Německo 

Specifická úprava v jednotlivých spolkových zemích, 

obecně je třeba licence 

Švédsko 

Zákaz vstupu s detektorem na památkově chráněná 

území 

 Maďarsko 

Povoleno mimo zapsané lokality (cca 40 tis), povinnost 

oznámení činnosti v komitátním muzeu 



  Cca. 1.500 aktivních 
dobrovolných spolupracovníků 
oprávněných organizací 

 300 profesionálních terénních  
archeologů v oprávněných 
organizacích 

 Více než 10 000 
nespolupracujících hledačů 

 

 

 

 

 

 



 Spolupráce 

dobrovolníků v 

rámci 

archeologických 

výzkumů 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Pracovní 
hodiny 157 142 143 95 85 126 

 

 10 ha 

 748 pracovních 

hodin 

 1100 artefaktů  

 Každý nález 

zaměřen GPS  

 

 

 

 

Libice nad Cidlinou 

Keltská oppida 



Současná evidence nálezů získaných 

mimo archeologické výzkumy 

Lovec Pokladů  

 https://www.lovecpokladu.cz/ 

 Systematická evidence 

 207 572 nálezů 

 

 

 

 

 

 

Detektor web 

 http://www.detektorweb.cz/207 

 Diskusní fórum a prezentace nálezů 

 Celkové počty nálezů nelze 
odhadnout 

 

 

 

 

 

https://www.lovecpokladu.cz/
https://www.lovecpokladu.cz/
https://www.lovecpokladu.cz/
http://www.detektorweb.cz/207
http://www.detektorweb.cz/207


Portable Antiquities Scheme 

(Anglie) 

1 447 268 evidovaných 

nálezů 

 

Od roku 1998 

 



Dánsko 



PAS AMČR 

 Portál podpory Amatérské a Profesionální Spolupráce v 
archeologii 

 Součástí infrastruktury AMČR a AIS 

 Účast amatérů možná výlučně ve spolupráci s oprávněnými 
organizacemi 

 Vyloučena možnost nálezného 

 Evidence nálezů přímo v terénu 

 Zveřejnění v databázi až po předání nálezu 

 Spolupracovníci budou vybaveni průkazy 

 Spuštění 1. 1. 2020 

 


